EDICTE
D’acord amb el que disposa l’article 229.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, es fa públic que s’ha convocat sessió ordinària del Ple de la
corporació, que es farà a l’auditori de Can Quintana-Museu de la Mediterrània el proper
dia 11 de juliol de 2019, a les 20.00 hores, en primera convocatòria, i el dia 13 de juliol
de 2019, a la mateixa hora, en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

A) Part resolutiva:
1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions extraordinàries del 15
de juny de 2019 i del 27 de juny de 2019.
2. Aprovar el codi de conducta d’alts càrrecs de l’Ajuntament de Torroella
de Montgrí. Exp. A132.1-1/2019. (Comunicació i participació ciutadana).
3. Aprovar les festes locals de l’any 2020. Exp. K103.1-1/2019. (Cultura i
Educació).
4. Donar compte del «Pla anual del Control Financer. Exercici 2019». Exp.
G107.1-2/2019 (Serveis econòmics).
5. Donar compte del «Pla econòmica financer 2019-2020». Exp. G108.12/2019 (Serveis econòmics).
6. Donar compte del nomenament, per màxima urgència, de la Sra. M. S.
B., en la categoria d’auxiliar d’administració general, en règim laboral
temporal, amb contracte eventual per circumstàncies de producció. Exp.
D108.1-24/2018. (Recursos Humans)
7. Donar compte del nomenament, per màxima urgència del Sr. J.I.T., en
la categoria d’oficial de l’àrea de manteniment i activitats-lampista, en
règim laboral temporal a temps parcial. Exp. D108.1-13/2019.
(Recursos Humans)
8. Donar compte de la sentència 73/2019 del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Girona, en el marc del recurs contenciós
administratiu Procediment abreujat 117/2018, interposat per J. D. P.
contra el decret 698/2017, del 13 d’abril de 2017, d’aquest Ajuntament
de Torroella de Montgrí. Exp. E106.1-8/2018. (Secretaria).
9. Donar compte de la sentència 164/2015 del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Girona, en el marc del recurs contenciós
administratiu Recurs ordinari 254/2014, interposat per J. G. L. contra el
decret 1503/2014, del 12 de juny de 2019, d’aquest Ajuntament de
Torroella de Montgrí. Exp. E106.1-7/2014. (Secretaria).
10. Donar compte del decret núm. 20/2019 del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Girona, en el marc del recurs contenciós
administratiu 347/2018, interposat per J. G. G. V. i D. P. A. V. contra la
inactivitat de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí en l’atorgament de la
llicència de primera ocupació de l’expedient d’urbanisme núm.
1020/2009. Exp. E106.1-15/2018 (Secretaria).

11. Assumptes urgents.

B) Part de control
12. Donar compte dels decret d’Alcaldia i de les regidories delegades del
núm. 1727 al núm. 2681, corresponents al període comprès entre el 16
d’abril de 2019 i el 15 de juny de 2019.
13. Precs i preguntes.

De conformitat amb el que estableix l’article 70.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, la sessió serà pública.

Torroella de Montgrí, 8 de juliol de 2019
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